OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DRIETOMA

Zápisnica

č. 1/2018

z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 21. februára 2018

overovatelia:
G.Kotrha
Ing. M. Lacko

Február 2018

zapisovateľka:
J. Pálešová
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Zápisnica č. 1/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Drietoma
konaného dňa 21. februára 2018 o 17,00 hod. v zasadačke
kultúrneho domu v Drietome

_________________________________________________________
K bodu 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Jaroslav Mego, starosta
obce. Skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 7 poslancov, ospravedlnil sa JUDr.
M. Hrnčárik a A. Gabrhel a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
za zapisovateľku starosta obce poveril:
zamestnankyňu obecného úradu J. Pálešovú.

K bodu 2 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia
Program na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bol zaslaný všetkým poslancom
elektronickou poštou a bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Drietoma

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Správa o činnosti obecnej rady
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
8. Návrh VZN č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov
9. Prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby: „Základná škola s materskou
školou Drietoma – zvýšenie energetickej účinnosti budovy“
10. Prerokovanie petície podanej rodinou Kuklovou.
11. Žiadosti právnických a fyzických osôb
12. Pripomienky a podnety občanov
Rôzne
Diskusia
Záver
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 3 programu OZ
Voľba overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovateľov zápisnice.
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G.Kotrha
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, T.Palko, Ing. M.Lacko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (G.Kotrha)

Ing. M.Lacko
za
proti
zdržal sa

: 6 (JUDr.,Ing.V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing, P.Filo, G.Kotrha, T.Palko,
Ing. T.Revay)
: 0
: 1 (Ing. M.Lacko)

K bodu 4 programu OZ
Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva predniesol starosta obce p.
Jaroslav Mego.

Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 5 programu OZ
Správa o činnosti obecnej rady
Správu o činnosti obecnej rady predniesol zástupca starostu obce Ing. P.Filo.
Obecná rada sa od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva stretla jedenkrát. Na
zasadnutiach obecnej rady boli riešené žiadosti fyzických a právnických osôb, ktoré boli
doručené na obecný úrad do jej zasadnutia, petícia podaná rodinou Kuklovou, žiadosť
o poskytnutie príspevku na rok 2018 z projektu SFZ ,,Podpora rekonštrukcie a výstavby
futbalovej infraštruktúry“ a príprava Výstavby zberného dvora v obci Drietoma.

Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti obecnej rady.

K bodu 6 programu OZ
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
Hlavný kontrolór Bc. R. Sáska spracoval a poslal Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Drietoma mailom všetkým poslancom obecného zastupiteľstva. Nakoľko sa
pre pobyt na liečení riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva nezúčastnil, správu
predniesol poslanec Ing. P. Filo. Kontrolná činnosť bola zameraná na:
- dodržiavanie ustanovení zákonov
- kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami obce za obdobie 2. polrok 2016 a prvý
polrok 2017
- kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami ZŠ s MŠ Drietoma za obdobie 2.
polrok 2016 a 1. polrok 2017
- kontrolu čerpania dotácií z vlastných príjmov poskytnutých obcou Drietoma v r. 2016
- kontrolu riadiacich dokumentov v obci Drietoma
- kontrolu stavu inventarizácie v obci Drietoma
- kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za r. 2017
- kontrolu vyrubovania daní a poplatkov v obci Drietoma

Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Drietoma za rok 2017.
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K bodu 7 programu OZ
Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Trenčín na Všeobecne záväzné
nariadenie obce Drietoma č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov
Starostu obce J.Mego oboznámil prítomných s protestom prokurátora Okresnej prokuratúry
Trenčín, proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma č. 1/2013 o niektorých
podmienkach držania psov a to konkrétne:

Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma vyhovuje Protestu prokurátora č.j. Pd
267/17/3309-5 zo dňa 14.12.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu obce Drietoma
č. 1/2013 o niektorých podmienkach držania psov schváleného Obecným
zastupiteľstvom obce Drietoma dňa 12.03.2013 uznesením č. 8/2013, účinného
27.03.2013.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 8 programu OZ
Návrh VZN č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov
Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma č. 12/2018 o niektorých podmienkach
držania psov, bol zverejnený na internetovej stránke a úradnej tabuli obce Drietoma bol
zaslaný elektronicky všetkým poslancom k pripomienkovaniu.
Poslankyňa JUDr., Ing. V. Barišová poslala prvé pripomienkovanie nasledovne:
• Časti zmeniť na §
• Časť 2 písm. f) vodiaci pes doplniť( so špeciálnym výcvikom3a a v poznámkach
doplnený zákon č. 447/2008 z.z. o peňažnývh príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• Časť 3 ods. 7) Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky zistil, oznámiť obci Drietoma. (Drietoma vymazať, celá časť je všeobecná a obec
Drietoma sa spomína až v poslednom odseku. Buď ju dajme všade, alebo nikde) Obec vydá
držiteľovi psa náhradnú známku.
• Časť 4 ods.4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno,
priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; doplniť ten, kto psa
vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. (keď už citujeme zákon, mala by tam byť
aj táto veta) Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby
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bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v
krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
• Časť 5 ods. 1) Voľný pohyb psov na území obce Drietoma je zakázaný na týchto

miestach, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo v správe obce zmeniť na:
Voľný pohyb psov je zakázaný na všetkých verejných priestranstvách
v zastavanom území obce Drietoma a v poľovnom revíri Drietoma (s tým, že
opodstatnenosť zákazu v poľovnom revíri nie je schopná posúdiť)

a ods.1 pís.h) areál futbalového ihriska a park pri kaštieli (vymenovávanie sa
zdá zbytočné, skôr sa jej zdá vhodné to znenie starého, pojem verejné
priestranstvo obsahuje aj ostatné, a ktoré neobsahuje napr. areál futbalového
ihriska – tam je zákaz ich vodiť úplne)

•
•

Časť 6 ods. 1 pís. F) budovy kostolov a domov smútku zmeniť iba na budovy
domu smútku, nakoľko kostoly nie sú ani vo vlastníctve ani v správe obce
Časť 8 ods.3) zmeniť v písm. a) odseku 2 písmena d/ a (až) f/ možno uložiť pokutu do

•

Časť 8 doplniť ods. 5) Priestupky podľa tohto VZN prejednáva obec Drietoma.

65,- €
Poslankyňa JUDr. Ing. V Barišová po zaslaní pripomienok ešte navrhla upraviť VZN tak, že
vymažeme všetko, čo zákon upravuje a máme to len skopírované a ponecháme len
podrobnosti, pretože pri možnej zmene zákona to opäť nebude v súlade so zákonom.
Poslanec Ing. T.Revay si naopak myslí, že citovanie zákona by sme vo VZN mali ponechať.
Vypracovala svoj návrh VZN, ktorý poslala pred konaním obecného zastupitelstva poslancom.
za
proti
zdržal sa

: 4 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko)
: 2 (Mgr. A.Michalcová, Ing.T.Revay)
: 1 (Ing. M.Lacko)

V § 4 Voľný pohyb psa je zakázany vyhodiť písm a) cintoríny:
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

V § 5 Zákaz vstupu so psom je zakázaný vyhodiť v písm.f) budovy kostolov:
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Na návrh poslancov sa do § 5 dopĺňa ods.4) Zákaz vstupu so psom do areálu futbalového
ihriska neplatí v čase určenom na hromadné očkovanie psov.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Takto upravené Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č. 1/2018 o niektorých
podmienkach držania psov bolo odhlasované nasledovne:

Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
Drietoma č. 1/2018 o niektorých podmienkach držania psov s navrhovanými zmenami.
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za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 9 programu OZ
Prevod správy dlhodobého hmotného majetku stavby: „Základná škola s
materskou školou Drietoma – zvýšenie energetickej účinnosti budovy“
V druhej polovici roku 2017 sa realizovalo zateplenie budovy Základnej školy s materskou
školou Drietoma bloku A.

Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Drietoma, prevod
správy dlhodobého hmotného
majetku stavby ,,Základná škola s materskou školou Drietoma – zvýšenie energetickej
účinnosti budovy“ v obstarávacej cene 110 483,70 eur na Základnú školu s materskou
školou, Drietoma č. 453 od 01.03.2018.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K bodu 10 programu OZ
Prerokovanie petície podanej rodinou Kuklovou
Rodinou Kuklovou bola doručená žiadosť a petícia pod ktorou sú podpísaní občania obce
Drietoma a niektorí pacienti navštevujúci lekára v Zdravotnom stredisku Drietoma, ktorej
cieľom je zabezpečiť:
-odstránenie a zrušenie výrobnej prevádzky fi. Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o.
-dočasne upraviť pracovný čas výroby, zrušiť nočnú výrobu
-zákaz vjazdu motorových vozidiel osobných ako i nákladných do 3,5 t a kamiónov
-odstrániť výrobné zariadenie na parc. č. 492
-preskúmať rozhodnutie zmeny funkcie objektu z predajne na výrobnú činnosť
K petícii sa vyjadril starosta obce p. J. Mego a k danej veci uviedol: K petícii spracoval
písomnú odpoveď a vzhľadom na to, že nie všetci podpísaní pod petíciou si ju pozorne
prečítali, k odpovedi sme priložili kópiu jej plného znenia. Ďalej starosta obce uviedol, že obec
nemôže akýmkoľvek spôsobom obmedzovať, alebo zakazovať prevádzku, ak je táto riadne
povolená a schválená RÚVZ.

Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie petíciu podanú rodinou
Kuklovou.

K bodu 11 programu OZ
Žiadosti právnických a fyzických osôb
11.1. Žiadosť a petícia o povolenie vjazdu autobusu do obce, ktorý slúži k preprave osôb do
zamestnania. Ide o zamestnancov firmy Vaillant, Trenčianske Stankovce, ktorí žiadajú o
sprístupnenie autobusu do obce k zastávke Drietoma Jednota, s otočom pri zdravotnom
stredisku. Občania z horného konca obce musia prekonať značnú vzdialenosť cca 20-30
minút k terajšej zastávke na začiatku obce.
Starosta obce p. J.Mego vysvetlil, že pri zdravotnom stredisku je zákaz vjazdu nákladných
vozidiel s rozmerom nad 10 m zákaz vjazdu autobusov. Ďalej uviedol, že cca 200 metrov za
obcou Drietoma je vybudovaná asfaltová plocha o takej rozlohe, kde sa autobus prepravujúci
nielen zamestnancov spoločnosti Vaillant, ale i iných spoločnosti môže otáčať a zároveň
umožní výstup a nástup na všetkých autobusových zastávkách v oboch smeroch. Obec
Drietoma oboznámi kompetentných spoločnosti Vaillant, s touto možnosťou riešenia dopravy.
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Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie petíciu podanú občanmi obce
Drietoma, zamestnancami firmy Vaillant, Trenčianske Stankovce.
11.2. Žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma č. 673 o odpustenie poplatkov za komunálny
odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2018.
K žiadosti doložil potvrdenie o štúdiu na Technickej univerzite Tomáša Baťu v Zlíne zo dňa
30.01..2018 a potvrdenie Českej správy sociálneho zabezpečenia o poberaní sirotského
dôchodku po smrti obidvoch rodičov.

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje žiadosť p. Patrika Gabrhela, Drietoma
673 o odpustenie poplatkov za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti za rok 2018
v plnej výške.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

11.3. Žiadosť p. Evy Kallovej, Chocholná – Velčice č. 132 o odpustenie nájmu v priestoroch
nového kaderníctva v budove kaštieľa, nakoľko priestor nie je administratívne doriešený.
O odpustenie nájmu žiada do 01.03.2018 t.j. za mesiac február 2018.
za
proti
zdržal sa

: 3 (JUDr.,Ing. V.Barišová, T.Palko, Ing. M.Lacko)
: 2 (Ing. P.Filo, Ing.T.Revay)
: 2 (G.Kotrha, Mgr. A.Michalcová)

Zmluva o nájme nebytového priestoru v priestoroch kaštieľa o výmere 60m2 bola podpísaná
11.07.2017. p. Eve Kallovej bolo odpustené platenie nájmu za nebytové priestory už za sedem
mesiacov. Obecná rada navrhla žiadosti nevyhovieť.
bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 12 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Evy Kallovej, Chocholná –
Velčice č. 132 o odpustenie nájmu do 01.03.2018.
11.4. Žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18, Trenčín o zníženie nájmu nebytového

priestoru Hasičskej zbrojnice na pozemku KN C pac. č. 576/2 za nebytový priestor z terajších
12 €/m2/rok na 5 € m2/rok a vonkajší priestor – terasa z 5 €/m2/rok na 2 € m2/rok.
Žiadosť bola prerokovaná obecnou radou, ktorá navrhla žiadosti nevyhovieť.

Uznesenie č. 13 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom
Opatovská 389/18, Trenčín, o zníženie nájmu nebytového priestoru Hasičskej zbrojnice
za nebytový priestor z terajších 12 €/m2/rok na 5 € m2/rok a vonkajší priestor – terasa z
5 €/m2/rok na 2 € m2/rok.
za
proti
zdržal sa

: 5 (Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 2 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová)

11.5. Žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom Opatovská 389/18, Trenčín o vybudovanie vonkajšieho

sociálneho zariadenia na pozemku KN C par. Č. 576/2 na vlastné náklady. Ide o vybudovanie
sociálneho zariadenia na už jestvujúcej betónovej ploche pri požiarnej zbrojnici.
Žiadosť bola riešená komisiou pre výstavbu, územný plán a havárie.Keďže ani jeden návrh
nezískal nadpolovičný počet hlasov, komisia žiadosť nechala odhlasovať obecnému
zastupiteľstvu.

7

Uznesenie č. 14 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť Blasa s.r.o. so sídlom
Opatovská 389/18, Trenčín o vybudovanie vonkajšieho sociálneho zariadenia na
pozemku KN C parc. č. 576/2 na základe nasledovného hlasovania:
za
proti
zdržal sa

: 1 (Ing.T.Revay)
: 5 (Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko)
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)

11.6. Žiadosť p. Michala Borota, Drietoma č. 394 o odkúpenie obecného pozemku KN C parc.
č. 3130/3 o výmere 210 m2, druh pozemku záhrady.
Pozemok bol už odpredaný rodičom p. Borota a keďže sa neuskutečnilo späť vzatie návrhu na
vklad z katastra nehnuteľnosti, tak obec nemôže odpredávať pozemok, ktorý bude predmetom
dedičského konania. Žiadosť nie je možné schváliť.

Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Michala Borota
o odkúpenie obecného pozemku KN C parc. č. 3130/3 o výmere 210 m2, druh pozemku
záhrady.
11.7. Žiadosť p. Vojtecha Hamaja s manželkou, Kostolná – Záriečie č. 217 o odkúpenie časti
obecného pozemku KN C par.č. 3300 o približnej výmere 39 m2.
Stavebná komisia navrhuje žiadosť odložiť a počkať s odpredajom po vyhodnotení výzvy
,,Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami“
kde obec Drietoma predložila žiadosť. Daný pozemok je hneď vedľa vodného toku, ktorý chce
obec zapracovať do projektu protipovodňových opatrení.

Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma odkladá žiadosť p. Vojtecha Hamaja
s manželkou, Kostolná – Záriečie č. 217 o odkúpenie časti obecného pozemku KN C
par.č. 3300 o približnej výmere 39 m2 do vyhodnotenia výzvy ,,Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami“
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

11.8. Žiadosť p. Petra Michalca s manželkou Alenou o odkúpenie časti obecného pozemku
parc.č. 4953/4. Čať tohoto pozemku sa nachádza medzi par. č. 85/1 a parc. č. 3482/17 vo
vlastníctve žiadateľov. Na parcely v tejto časti, obec dala vypracovať geometrické zameranie.
Komisia pre výstavbu,územný plán a havárie navrhla žiadosť odložiť do doby, kým toto
zameranie bude vypracované.

Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Petra Michalca s
manželkou Alenou o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 4953/4.
za
proti
zdržal sa
nehlasoval

: 6 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko,
: 0
: 0
: 1 (Ing.T.Revay)

11.9. Žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č. 685 o čiastkovú zmenu územného plánu obce
Drietoma z dôvodu prekvalifikovania par.č. 1294/1 vedenú ako orná pôda na parcelu
s funkciou bývania.
Žiadosť riešila komisia pre výstavbu, územný plán a havárie a navrhla tak ako aj všetky
podobné žiadosti o zmenu územného plánu naďalej evidovať, v prípade zmeny územného
plánu obce Drietoma, bude sa žiadosť opätovne prerokovávať.
Na základe hlasovania na návrh komisie pre výstavbu územný plán a havárie:
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za
proti
zdržal sa

: 2 (Ing. P.Filo, T.Palko)
: 0
: 5 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, G.Kotrha, Ing. M.Lacko, Ing.T.Revay)

bolo prijaté uznesenie:

Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma neschvaľuje žiadosť p. Ivana Vraždu, Drietoma č.
685 o čiastkovú zmenu územného plánu obce Drietoma
11.10. Žiadosť p. Emílie Vlnovej s manželom, Kostolná – Záriečie č. 87 o zmenu územného
plánu obce Drietoma na parc .č. 804 na výstavbu rodinného domu.
Žiadosť riešila komisia pre výstavbu, územný plán a havárie a navrhla tak iné žiadosti o
zmenu územného plánu naďalej evidovať, v prípade zmeny územného plánu obce Drietoma,
bude sa žiadosť opätovne prerokovávať.

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Emílie Vlnovej
s manželom Jánom, Kostolná – Záriečie č. 87 o zmenu územného plánu obce Drietoma
na parc .č. 804 na výstavbu rodinného domu.
11.11. Žiadosť p. Jozefa Janiša, Trenčianske Stankovce č. 336 na zmenu platného a ku dňu
podania žiadosti účinného územného plánu obce Drietoma v časti,, označenej lokality 11VSvýhľad“ a zaradenie parciel č. 382/112, druh pozemku trvale trávnaté porasty a par. č. 382/132
druh pozemku trvale trávnaté porasty.
Uznesením obecného zastupiteľstva obce Drietoma č. 176/2016 zo dňa 13.12.2016 Vám
oznamujeme nasledovné:
Orgán územného plánovania – obec Drietoma – obstarávateľ územnoplánovacích podkladov
územnoplánovacej dokumentácie obce Drietoma , v zmysle § 30 zákona č. 50/1976 zb. –
Stavebného zákona, v znení neskorších predpisov preskúmal schválený Územný plán obce
(ÚPN-O) Drietoma (schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.10.2012, uznesením č.
55/2012) a konštatuje, že nie je potrebná jeho aktualizácia.
Žiadosť budeme naďalej evidovať, v prípade zmeny územného plánu obce Drietoma, budeme
žiadosť opätovne prerokovávať.

Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma berie na vedomie žiadosť p. Jozefa Janiša,
Trenčianske Stankovce č. 336 na zmenu platného a ku dňu podania žiadosti účinného
územného plánu obce Drietoma.
11.12. Žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. o vydanie súhlasu obce Drietoma s umiestnením
stávkovej kancelárie na dobu neurčitú v prevádzke Motorest Eden, Drietoma č. 462.
Obecná rada navrhuje vysloviť nesúhlas a nepodporovať výherné, hracie a akékoľvek
návykové hazardné prístroje.

Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť spoločnosti SYNOT tip, a.s. s umiestnením
stávkovej kancelárie v Motoreste Eden, Drietoma 462.
za
proti
zdržal sa

: 6 (Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová

K bodu 12 programu OZ
Pripomienky a podnety občanov
p. Ing. Ivan Kohoutek sa informoval o možnosti preloženia kontajnerov na separovaný odpad
umiestnených pri predajni Hôrka, nakoľko sú nádoby stále preplnené a okolo nich je neustále
neporiadok
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Obec žiadala o navýšenie kontajnerov na separovaný odpad, alebo zvýšenie frekvencie
vývozov. Ani jednej požiadavke nebolo vyhovené. Obec sa snaží mať rovnomerne
rozmiestnené kontajnery v celej obci. Neporiadok pri kontajneroch nie je len pri predajni
Hôrka, ale je to problém v celej obci, ktorý spôsobujú nezodpovední občania.
Ďalej Ing. Kohoutek poukázal na denno-denné parkovanie osobného automobilu na dolnej
zastávke Kolonka. Starosta obce prisľúbil, že vyzve majiteľa osobného automobilu, aby na
danom mieste neparkoval.
Pri cestovaní do a z Českej republiky si všimol v časti hranica na pozemku pri štátnej ceste
odparkovaný náves s reklamou.
p. Kohoutek ďalej informoval, že zrejme v čase budovania kanalizácie boba odstránená
značka označujúca križovatku s vedľajšou cestou v časti kolonka.
Dopravné značenie na ceste I/9 zabezpečuje Slovenská správa ciest v spolupráci s DI PZ.
O slovo sa prihlásil Ing. Masaryk, zastupujúci rodinu Kuklovú a podrobne informoval
prítomných, prečo rodina Kuklová spísala petíciu na nasledovné:
-odstránenie a zrušenie výrobnej prevádzky fi. Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o.
-dočasne upraviť pracovný čas výroby, zrušiť nočnú výrobu
-zákaz vjazdu motorových vozidiel osobných ako i nákladných do 3,5 t a kamiónov
-odstrániť výrobné zariadenie na parc. č. 492
-preskúmať rozhodnutie zmeny funkcie objektu z predajne na výrobnú činnosť
K petícii sa vyjadrila aj rodina Kuklová a požiadala starostu obce, aby uvedenú prevádzku
odstránil a zakázal. Starosta zopakoval odpoveď že starosta, alebo obec nemôže akýmkoľvek
spôsobom obmedzovať, alebo zakazovať prevádzku, ak je táto riadne povolená a schválená
RÚVZ.
p. Janka Kvasnicová upozornila, že pri kontajneroch prevádzky Daniel Harušťák Sojaprodukt, s.r.o. býva neporiadok. Starosta prisľúbil daný problém preveriť.
p. Eva Kallová sa informovala, prečo jej nebola schválená žiadosť o odpustenie nájmu v bode
11.3. Žiadosti fyzických a právnických osôb. Odpovedal p. Ing, P. Filo, že nájom sa odpúšťa
už sedem mesiacov, čo sa poslancom zdá už pridlho.
p. Ivan Vražda, ktorému nebola schválená žiadosť o čiastkovú zmenu územného plánu v bode
11.9. sa vyjadril, že podľa jeho zistených informácii, jeho žiadosti musí byť vyhovené
a náklady spojené s touto zmenou chce hradiť z vlastných zdrojov.
Starosta uviedol, že pokiaľ sa otvorí územný plán obce Drietoma, budú sa posudzovať zmeny
a doplnky v celej obci.
p. Štefan Hodál mal poznámku na označenie školy značkou na štátnej ceste
Informoval sa prečo v čase požiaru piatok 2.februára 2018 v areáli poľnohospodárskeho
družstva podielnikov, nehasili aj hasiči z Drietomy. Starosta p. J.Mego vysvetlil, že dobrovoľné
hasičské zbory so žiadosťou o pomoc oslovuje operačné oddelenie hasičského zboru.
V danom prípade boli oslovené len DHZ, ktoré majú v majetku vozidlá s cisternou. Obec
všetkým DHZ za pomoc poslala ďakovný list.
Vyjadril sa aj k téme petícia a firma Sojaprodukt s.r.o., že v čase prevádzky firmy Imperator
dochádalo k vykládkam a nakládkam tovaru v obytnej zone, často bola spustená nočná
prevádza a nikto z ľudí nemal žiadny problém a výhrady. Tak, ako vo firme Imperator tak
teraz vo firme Daniel Harušťák – Sojaprodukt s.r.o. pracujú prevažne obyvatelia obce
Drietoma.
p. Dušan Pelech pripomenul výročie vzniku Československej republiky a spomenul svojho
dedka p. Minárika, ktorý bol ako legionár zapojený v I. svetovej vojne. Navrhol poslancom
zaoberať sa myšlienkou zhotovenia pamätnej tabule.
Rôzne
Starosta obce p. J.Mego informoval poslancov a všetkých prítomných o plánovaných prácach,
výzvach, opravách.
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Obec sa zapája do projektov o získanie finančných prostriedkov na :
a) Výzva číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie
a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až 4. zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Uznesenie č. 22 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu
rekonštrukcie hasičskej zbrojnice z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške 5%
z celkových výdavkov projektu.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

K žiadosti o pridelenie hasičskej techniky vozidla Iveco Daily nám bola zaslaná odpoveď, že
našu žiadosť evidujú
b) Výzvu číslo I. Prezídia Policajného zboru 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Podpora
činností
súvisiacich
s bezpečnosťou
cestnej
premávky
podľa
§ 2 písm. e) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na podporu zlepšenia dopravnobezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci
k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách
s dôrazom
na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov)
a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo
najkratšom čase.
Dotáciu
možno
poskytnúť
na
realizáciu
opatrení
situačnej
prevencie
v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných
nehôd v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ich umiestnenie a využiteľnosť
z hľadiska frekvencie cestnej premávky.
Oprávnené aktivity sú nasledovné:
- samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre
chodcov,
- optické zvýraznenie plochy vodorovného značenia už existujúceho priechodu pre chodcov
dopravnými gombíkmi.
Uznesenie č. 23 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu na
úseku bezpečnosti cestnej premávky z vlastných prostriedkov a to najmenej vo výške
5% z celkových výdavkov projektu.
za
proti
zdržal sa

: 7 (JUDr.,Ing. V.Barišová, Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing.
M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 0

Starosta obce informoval o pokračovaní v projekte ,,Projekt protipovodňovej ochrany obce
Drietoma“ v rámci ktorého má záujem o zregulovanie a spevnenie brehového systému a
zadržiavacich priehradok na toku Jasenica v celej miestnej časti ulička. Súčasťou projektu
bude aj plnohodnotné premostenie pri dome p. Kútneho.
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Ďalej by sa mal vybudovať suchý polder a úprava brehov na toku spod Breziny až po ústie
toku Drietomica, úprava toku v časti Súhrada.
Obec Drietoma žiadala o dotáciu zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti
prevencie kriminality. Na tento projekt obec získala dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške
10.000 €.
Realizuje sa projektová dokumentácia vybudovania chodníka od poľnohospodárskeho
družstva podielnikov popri štátnej ceste I/9 po motorest Eden. V tomto projekte bude
zapracované aj dopravné riešenie křižovatky pri predajni Hôrka s vybudovaním nástupného
ostrovčeka autobusovej zastávky.
Starosta obce p.J. Mego upozornil na potrebnú sanáciu interiéru a exteriéru
obecného úradu a potrebnú opravu strechy budovy zdravotného strediska.

budovy

Starosta obce informoval o priebehu na výzve ,,Výstavba zberného dvora v obci Drietoma“.
Pripomenul potrebu v budúcnosti uzatvoriť zmluvu o prenájme pozemku s urbárskym
spoločenstvom Kraľovany - Riadok.
Obec Drietoma sa zapojila do výzvy na podporu športu a telovýchovy, v rámci ktorej má
záujem o výmenu povrchu na multifunkčním ihrisku a nákup cvičebného náradia pre
Základnú školu s materskou školou Drietoma.
Starosta obce informoval o nadobudnutí právoplatnosti vodoprávneho rozhodnutia na
rekonštrukciu prívodného vodovodného radu od vodojemu v časti Podolky po vodovodnú
šachtu pred domom p. Stránskeho v časti ulička. Navrhuje obecnému zastupiteľstvu prijať
uznesenie:
Uznesenie č. 24 /2018
Obecné zastupiteľstvo obce Drietoma schvaľuje realizáciu rekonštrukcie prívodného
vodovodného radu v obci Drietoma.
za
proti
zdržal sa

: 6 (Mgr. A.Michalcová, Ing. P.Filo, G.Kotrha, T.Palko, Ing. M.Lacko, Ing.T.Revay)
: 0
: 1 (JUDr.,Ing. V.Barišová)

Starosta obce ďalej informoval o prebiehajúcich rokovaniach na účasti vo výzve Cezhraničnej
spolupráce do ktorej by sa obec zapojila v rámci združenia obcí Bielokarpatsko –
Trenčianskeho mikroregiónu s projektom vybudovania turistickej rozhľadne na vrchu
Machnáč.

Záver
V závere starosta obce poďakoval prítomným za účasť na obecnom zastupiteľstve.

Jaroslav Mego
starosta obce

Overovatelia:
G,Kotrha

...................................

Ing. M.Lacko

...................................
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